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FLOS-LEK Żel Arnikowy Forte 50 ml
 

Cena: 14,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent LABORATORIUM KOSMETYCZNE "FLOSLEK"
FURMANEK SP.J.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
ARNICA Żel z arniką forte na rozszerzone naczynka, zasinienia, obrzmienia, podpuchnięcia, z ekstraktem z arniki, z ekstraktem z aceroli
Żel przeznaczony do intensywnej pielęgnacji skóry naczynkowej, ze skłonnością do powstawania siniaków oraz delikatnej skóry okolic
oczu skłonnej do podpuchnięć, tworzenia się cieni i „worków” pod oczami. Formuła żelu arnikowego forte (arnika + acerola + troxerutyna)
zapewnia wyjątkowo skuteczną pielęgnację skóry naczynkowej, koi, uspokaja, dzięki czemu kosmetyk jest polecany do codziennego
stosowania przez osoby w różnym wieku nawet w przypadku cery delikatnej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień. Pierwsza pomoc w
pielęgnacji skóry z podpuchnięciami, potłuczeniami, sińcami, zaczerwienieniami bez względu na ich lokalizację.

Cera naczynkowa
Cera naczynkowa jest bardzo wrażliwa. Objawia się pojawieniem czerwonych plam na skórze, „pajączkami” wokół nosa,
nieoczekiwanym rumieniem na policzkach, zaczerwienieniem na szyi i dekolcie oraz skłonnością do szybkiego powstawania siniaków.
Skóra naczynkowa jest bardzo cienka i szybko reaguje na zmieniające się czynniki zewnętrzne, takie jak wiatr, mróz, słońce czy wilgoć -
wtedy czerwony kolor naczynek widoczny jest nawet przez warstwę dobrze kryjącego podkładu. Zimne miesiące są najbardziej
wymagającymi w kwestii pielęgnacji dla osób o cerze naczynkowej. Taki rodzaj skóry ma podłoże genetyczne i hormonalne, ale często
przyczyniamy się do nasilania objawów - stan skóry naczyniowej pogarsza nieodpowiednia pielęgnacja, niewłaściwa dieta, a także
nadmierna ekspozycja na promienie słoneczne. Jak rozpoznać cerę naczynkową i jak ją pielęgnować? Co powinny zawierać kosmetyki
do cery naczynkowej? Z dumą przedstawiamy doskonałe rozwiązanie od FLOSLEK – wystarczy, że zaczniesz je stosować.

Jak pielęgnować cerę naczynkową?
Skóra naczynkowa wymaga przede wszystkim ochrony przed promieniowaniem UV, dlatego zaleca się stosowanie kremów z wysokim
filtrem przez cały rok. Również w mroźne i wietrzne dni nie można zapomnieć o stosowaniu kosmetyków, które wzmocnią naczynka i
ochronią Twoją skórę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Odpowiednio dobrana pielęgnacja skóry naczynkowej
przynosi ukojenie, uspokaja i nawilża. Równie ważne jest zmniejszenie kruchości naczyń krwionośnych i ich wzmocnienie. W tym celu
sięgnij po produkty FLOSLEK z linii ARNICA, które poprawiają wygląd skóry naczynkowej, wpływają korzystnie na kondycję naczyń
włosowatych i zmniejszają obrzęki.

Oczyszczanie skóry naczynkowej
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Do codziennego mycia rano i wieczorem polecamy delikatny płyn micelarny z serii ARNICA, którego aplikacja za pomocą wacika
umożliwia skuteczne oczyszczenie skóry z wszelkich zanieczyszczeń, makijażu, a także martwego naskórka. Oczyszczanie możesz
uzupełnić stosując kosmetyk do mycia skóry wrażliwej, którą należy spłukać letnią wodą.

Pielęgnacja skóry naczynkowej
Dla delikatnej skóry idealnie sprawdza się bardzo lekki ARNICA Żel arnikowy forte. Okrywa ją płaszczem ochronnym, który skutecznie,
jeszcze kilka godzin od aplikacji, zmniejsza szybkość odparowywania wody z warstwy rogowej naskórka, utrzymując właściwe
nawilżenie delikatnej i wrażliwej skóry. Dzięki poprawie kolorytu, wyglądu i ogólnej kondycji skóry okolic oczu objawy zmęczenia i stresu
są mniej widoczne, spojrzenie nabiera blasku i świeżości. Bardzo korzystne działanie żelu daje uczucie doskonale wypielęgnowanej i
uspokojonej skóry. Żel jest przeznaczony do intensywnej pielęgnacji skóry naczynkowej skłonnej do podpuchnięć, obrzęków, a także
„worków pod oczami”. Kosmetyk jest niezwykle delikatny, przebadany na probantach ze skłonnością do alergii. Dedykowany również do
skóry wrażliwej.

Kompleks składników aktywnych widocznie poprawia stan skóry naczynkowej już po czterech tygodniach, dzięki czemu jest bardziej
odporna na bodźce.
Ekstrakt z arniki (7%) – pozytywnie wpływa na kondycję skóry naczynkowej, zmniejsza skłonność do zaczerwienienia, łagodzi,
regeneruje i wzmacnia.

Troxerutyna (0,2%) – - aktywna forma rutyny, działa antyoksydacyjnie, wyrównuje koloryt skóry, wpływa korzystnie na skórę
naczynkową.

Ekstrakt z aceroli (3%) ekstrakt z owocu bogatego w wit. C (posiada w składzie 100 razy więcej witaminy C niż owoce cytrusowe)
delikatnie rozjaśnia skórę, korzystnie wpływa na kolagen i elastynę. Chroni skórę przed nadmierną utratą wilgoci.

Badania potwierdziły, że ARNICA Żel arnikowy forte dobroczynnie wpływa na stan skóry naczynkowej:
wyrównuje koloryt skóry,
zmniejsza widoczność zasinień,
przy systematycznej aplikacji wpływa na kondycję skóry zmniejszając widoczność objawów skóry naczynkowej (zaczerwienień, cieni,
zasinień).*,
stosowany na skórę okolic oczu sprawia, że cienie i „worki” pod oczami stają się mniej widoczne*.
zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia,
poprawia napięcie i elastyczność skóry średnio o 6% po 4 tyg.*
Działanie potwierdzone badaniami aplikacyjnymi pod nadzorem specjalistów (dermatologów, okulistów)

*Działanie potwierdzone badaniami aparaturowymi.

Sposób użycia: żel nanieść na skórę okolic oczu, bądź na miejsca wymagające pielęgnacji, równomiernie rozprowadzić kolistymi
ruchami, pozostawić do całkowitego wchłonięcia.
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